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Жените стават
по-агресивни
в резултат от
ПРИЕМА НА СТАТИНИ

Жените след менопаузата стават
по-агресивни при приема на статини, докато мъжете реагират на
тези лекарства за намаляване на
холестерола с по-малко признаци на
агресия.
Лекарствата за намаляване на
холестерола от типа на статините може да повишат агресията
при жените след менопаузата.
Това е заключението от ново
изследване на Университета на
Калифорния в Сан Диего.

ПЛАНИРАНЕ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследването е рандомизирано
клинично изпитание, планирано да
проследи поведенческите промени. То обхванало над 1 000 души,
приемащи simvastatin, pravastatin
или плацебо в продължение на
шест месеца. Участниците си
водели подробни дневници всяка
седмица и учените регистрирали

конкретни прояви на агресия спрямо околните, себе си или предмети. Те също така измерили проблемите със съня и нивата на тестостерон.

МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ
РЕАГИРАТ РАЗЛИЧНО
Мъжете и жените били рандомизирани, а резултатите им – анализирани отделно. Учените открили, че
жените над 45 години са по-агресивни, когато приемат статини.
Тези, които в началото са били наймалко агресивни, са регистрирали
най-голямо повишение на агресивно поведение.

ПОНИЖЕНИ НИВА НА
ТЕСТОСТЕРОН
Статините имали обратния
ефект при повече мъже. Това може
се дължи на понижените нива на
тестостерон, регистрирани при
тях по време на приема на статини.

Имало обаче три случая на мъже,
чиято агресивност се повишила
значително, докато пиели тези
лекарства за намаляване на холестерола. Водещият автор на
изследването, д-р Beatrice Golomb,
посочва, че „статините не влияят еднакво на всички хора. И
мъжете, и жените могат да станат по-агресивни при приема на
статини, но при мъжете типичният ефект е обратният.”
ЖурналPLOS One, 1 юли, 2015
По-ранни изследвания на статините са открили връзка с депресията (Journal of the Neurological
Sciences, 15 януари 2015 г.) или
проблеми със съня (Drug Safety, юни
2014). Някои хора, взимащи статини, се оплакват от когнитивни
проблеми. Но това е първото
изследване, докладващо, че мъжете и жените изпитват различен
тип поведенчески промени, когато пият статини.
ФМ
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Пречат ли статините на ефективността
на ваксините против грип?
Неочаквани заключения в Journal of
Infectious Diseases показват, че хората,
приемащи статини, е по-малко
вероятно да реагират положително
на ваксината против грип.
Две статии в Журнала по инфекциозни болести показват, че лекарствата от рода на статините могат да
намалят ефективността на ваксината против грип.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТАТИНИТЕ
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ВАКСИНИТЕ ПРОТИВ ГРИП
В едно изследване учените анализирали здравни данни
на определен брой пациенти за деветгодишен период.
Те открили, че ваксината против грип е по-малко ефективна при хора, приемащи статини, в сравнение с хората, които не са били на такава терапия за контролиране на холестерола.
Учените изтъкват: “Откритията ни показват, че противовъзпалителните свойства, които са водещи при
клиничните ползи от статиновото лечение, може също
така да смекчават имунната реакция на ваксината
против грип.” Journal of Infectious Diseases, онлайн, 28
октомври 2015 г.

ВЛИЯНИЕ НА СТАТИНИТЕ ВЪРХУ
РЕАКЦИЯТА НА ВАКСИНАТА ПРОТИВ
ГРИП ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ
В другото изследване учените проверили изрично,
доколко ваксините против грип защитават възрастните пациенти. Именно тази група, особено хората с
хронични заболявания на сърцето и белите дробове, е
най-уязвима за сериозните усложнения на грипа. В същото време тези пациенти е вероятно да приемат статини за намаляване на холестерола.
Учените са анализирали ретроспективно данните от
голямо изследване на ефективността на противогрипна ваксина, за да проверят дали има разлика в реакцията на ваксината между пациентите, приемащи статини, и останалите.

Ефективността е била измерена чрез кръвен тест с
цел да се определи реакцията на имунната система
(средни геометрични титри, инхибиращи хемаглутинирането, при три щама грипен вирус).
От тези над 5 000 участници в изследването, пациентите, приемащи статини, имали по-слаби имунни реакции на ваксината с между 38% и 67%. Ето какви са
наблюденията на учените:
„Макар имунопотискащият ефект на статините да е
желан при острата фаза на заболяването, то същият
ефект може да е вреден по отношение на реакцията на
ваксини. Показахме, че дългосрочното лечение със статини е свързано с очевидно намалена реакция на грипната ваксина при възрастните хора. Наблюдаваният
отрицателен ефект трябва да се вземе предвид, когато се оценява имуногенността на ваксините против
грип при възрастни пациенти за в бъдеще.”

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
В последните години ваксините против грип не са особено ефикасни. Например миналата година, според
Центъра за контрол и превенция на заболяванията,
общата ефективност е била около 19%. Намаляването
на тази ефективност още повече чрез приема на статини изглежда контрапродуктивно.
Разбира се, тези изследвания са предварителни. Преди
медицинските специалисти да могат да извлекат крайни заключения за това възможно взаимодействие, те
ще искат да видят първо резултатите от изследване,
посветено специално на този въпрос.
ФМ
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КВИНОЛОНИТЕ (хинолони) са
свързани с аневризма на аортата
Хората, приемащи химиотерапевтици от групата на квинолоните, може да са изложени на двойно по-голям риск от аневризъм на аортата.
Флуороквинолоните са въведени в края на 80-те години на ХХ
век. Медикаменти като ципрофлоксацин и левофлоксацин са се
превърнали в нарицателни за лечението на често срещани
инфекции на дихателния и уринарния тракт.

СКЪСВАНЕ НА СУХОЖИЛИЯ
Скъсването на сухожилия е друго усложнение
от тези медикаменти. Скъсването на ахилесовото сухожилие например е седем пъти
по-вероятно при хората, приемащи тези
антибиотици.

ОТЛЕПЯНЕ НА РЕТИНАТА
Отлепянето на ретината е друг страничен
ефект, свързван с флуороквинолоните. Той бе
открит едва през 2012 г.

АНЕВРИЗЪМ НА АОРТАТА
Статия в академичния журнал JAMA Internal
Medicine твърди, че тези медикаменти може
да причинят аневризъм или дисекция на аортата. Приемането на флуороквинолонни
антибиотици удвоява риска от едно от тези
редки явления.
JAMA Internal Medicine, online,
Oct. 5, 2015

аортата

аневризма
на аортата

Риск от дисекция и аневризъм на
аортата при пациенти,
приемащи орално
флуороквинолони

СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ НА
ФЛУОРОКВИНОЛОНИТЕ

Автори: Chien-Chang Lee, MD, ScD1,2,3; Mengtse Gabriel Lee, PhD1; Yueh-Sheng Chen, MD4;
Shih-Hao Lee, MA1; Yih-Sharng Chen, MD, PhD5;
Shyr-Chyr Chen, MD, MBA1; Shan-Chwen Chang,
MD, PhD6

Трябваше да минат десетилетия, за да се установят някои от
по-сериозните странични ефекти на тези медикаменти. Дори
и днес възможните им неврологични последици до голяма степен остават непризнати.

JAMA Intern Med. Публикувано онлайн на 5
октомври 2015 г. doi: 10.1001/jamainternmed.
2015.5389

УВРЕЖДАНЕ НА НЕРВИТЕ
През 2013 г. Администрацията по храните и лекарствата в
САЩ предупреди лекарите за вероятността от непоправими
увреждания на нервите от флуороквинолоните като ципрофлоксацин, левофлоксацин или норфлоксацин. Симптомите
включват болки, парене, гъделичкане, скованост и слабост.
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РЕЗЮМЕ:
Значение. Флуороквинолоните са свързвани с колагенна деградация, повишена опасност по отношение на сериозни колагенови
разстройства в резултат на приложението
на тези антибиотици, включително от
дисекция и аневризъм на аортата.

Цел. Да се изследва връзката между лечението с флуороквинолони и риска от дисекция и
аневризъм на аортата.
Планиране, предпоставки и
участници. Проведохме анализ, при който
1 477 случая бяха сравнени с 147 700 контролни случая от базата данни на националната
здравноосигурителна система на Тайван –
извадка от наблюденията на над 1 млн. души,
проведени от януари 2000 г. до декември 2011
г. За случаите бяха избрани пациенти, които
са били хоспитализирани с дисекция или аневризъм на аортата. За всеки от тях бяха
избрани по сто контролни случая въз основа
на възраст и пол.

FDA ПРЕДУПРЕЖДАВА
ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НСПВС И
ИНФАРКТИТЕ, И ПРЕНЕБРЕГВА
ОПАСНОСТТА ОТ ТРОМБОЗА
НА ДЪЛБОКИТЕ ВЕНИ
Потребителите трябва да
знаят за проблема с нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) и
инфарктите, но също така
трябва да бъдат предупредени и за вероятността
от инсулт и тромбоза на
дълбоките вени.

Прием на медикаменти.

Настоящ,
минал или друг по-ранен прием на флуороквинолони. Настоящият прием бе дефиниран
като изпълнено предписание за прием на флуороквинолони до 60 дни преди получаването
на дисекция или аневризъм на аортата; миналият прием бе дефиниран като прием в рамките на между 61 и 365 дни преди получаването на аневризма на аортата; по-ранният
прием бе дефиниран като изпълнението на
рецепта за флуороквинолони в продължение
на три или повече дни в предходния едногодишен период.

Основни резултати и мерки.

Риск
от развиване на дисекция или аневризъм на
аортата.

Резултати.

Общо 1 477 души, получили
дисекция или аневризъм на аортата, бяха
сравнени с 147 700 контролни случая. Анализът
на статистическите данни показа, че настоящият прием на флуороквинолони е свързан с
повишен риск от дисекция или аневризъм на
аортата (коефициент [RR], 2.43; 95% CI, 1.833.22); същото важи и за миналия прием, макар
че там рискът е понижен (RR, 1.48; 95% CI,
1.18-1.86). Анализът на чувствителността,
фокусиран върху случаите, в които при дисекция или аневризъм на аортата е била необходима операция, също показва повишен риск
от настоящия прием на флуороквинолони, но
повишението не е статистически значимо
(RR, 2.15; 95% CI, 0.97-4.60).

Заключения и значение. Приемът

на
флуороквинолони е свързан с повишен риск
от дисекция и аневризъм на аортата.
Въпреки че това е рядко явление, лекарите
трябва да са наясно с този лекарствен риск
при лечението с флуороквинолони.
ФМ

На 9 юли 2015 г. Администрацията по храните и лекарствата (FDA) в САЩ публикува ново предупреждение за НСПВС (с
изключение на ацетилсалицилова киселина). От години се
чуват предупреждения за сърдечно-съдови усложнения, а
сега институцията издаде ново такова:
„Пациентите, приемащи НСПСВ, трябва незабавно да
потърсят медицинска помощ, ако получат симптоми като
болки в гърдите, задъхване или проблеми с дишането, слабост в някоя част от тялото си или завален говор.”

НСПВС И ИНФАРКТИТЕ
Това се дължи на факта, че НСПВС повишават риска от
инфаркт и инсулт. FDA посочва, че подобни животозастрашаващи явления могат да се появят „още в първата седмица от началото на приема на НСПВС, а рискът може да се
повиши с продължителния им прием”.
FDA не може да каже със сигурност дали има някаква разлика в риска при различните медикаменти: diclofenac, ibuprofen,
meloxicam или naproxen. Сигурно е обаче, че ацетилсалициловата киселина, въпреки че е НСПВС, не повишава риска от
инфаркт или инсулт.

ДРУГА СМЪРТОНОСНА ЗАПЛАХА ОТ НСПВС
Новото предупреждение относно инфарктите и инсултите
се отнася за тромбозите в артериите, захранващи сърцето и мозъка. То обаче не се занимава с риска от тромби във
вените. Тромбозата на дълбоките вени (ТДВ) също може да
е смъртоносна. Когато тромбът се освободи и заседне в
белите дробове, причинява белодробна емболия.
Поради неизяснени причини FDA все още не е сметнала за
нужно да уведоми хората за тези животозастрашаващи
заплахи.
ФМ
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ТЕРАПИЯ

Предписването на медикаменти
за цели, за които те не са
официално одобрени, води до
нежелани лекарствени реакции
са прегледали медицинските данни на над 46 000 пациенти в Квебек от 2005 до 2009 г., за да видят дали са
им предписвани медикаменти по този начин.
Лекарствата „извън етикета” са свързани
с повече странични ефекти
Учените открили, че предписването на лекарства за
цели, за които те не са създадени, е 44% по-вероятно
да доведе до нежелани лекарствени реакции (19.7 от
10 000 човекомесеца спрямо 12.5 на 10 000 човекомесеца). По-високата степен на страничните ефекти е
особено видна за предписания, за които е имало твърде малко научни доказателства (21.7 на 10 000 човекомесеца).

Пациентите, приемащи медикамент, който е предписан за цели, за които не е одобрен (т.е. не са упоменати в официалния етикет на лекарството) – Off-label
prescriptions, е по-вероятно да получат странични
ефекти, особено ако това приложение не се основава
на научни данни.
Може би цялостното позитивно отношение към лекарствата, изписвани с рецепта, кара хората да приемат
медикаментите, предписвани „извън етикета”, т.е. за
лечение на проблеми, за които не са били планирани или
изследвани първоначално. Примери за такова приложение е пиенето на бета блокери за сценична треска или
всякакъв вид антидепресанти без paroxetine за облекчаване на горещите вълни при менопауза.
Учени от Бостън и Монреал публикуваха анализ на
предписването на лекарства за цели, за които те не
са били създадени, в журнала JAMA Internal Medicine. Те
8

Повечето предписания „извън етикета” не са
подкрепени от достатъчни научни доказателства
Учените отбелязват, че при 4 от 5 предписания на
лекарства не за целите, за които са планирани, са
отсъствали силни научни доказателства. Пациентите
трябва да питат дали лекарството, което им се
изписва, е било одобрено за тяхното състояние, а ако
не е, то какви изследвания са били проведени, за да се
оправдае това приложение (което, на практика, не се
случва). JAMA Internal Medicine, онлайн, 2 ноември 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВА
„ИЗВЪН ЕТИКЕТА”
Какво представлява приложението на
лекарствата „извън етикета”?
В САЩ (и не само там) новите лекарства се тестват
в клинични изпитания, преди да бъдат одобрени от
Администрацията по храните и лекарствата за приложение сред населението. Клиничните изпитания
трябва да докажат, че лекарството:
• лекува дадено медицинско състояние;
• има очаквания ефект;
• е безопасно, когато се използва според инструкциите.

Когато Администрацията по храните и лекарствата
е убедена, че лекарството работи и е безопасно, тя и
производителят създават етикета на медикамента.
Това, разбира се, не е конкретният етикет, който се
залепя на шишенцето с хапчета, а доклад с много конкретна информация за самото лекарство. Администрацията трябва да одобри този доклад, който
след това е на разположение на всички лекари и фармацевти, предписващи или отпускащи лекарството.
Етикетът на лекарството дава информация за конкретните медицински състояния, за които то е одобрено (индикации за приложение), дози, в които да се
използва, и как да се прилага. Когато даден медикамент се прилага по начин, различен от това, което е
описано в одобрения от Администрацията по храните
и лекарствата етикет, се казва, че той се прилага
„извън етикета”. Това може да означава, че той се:
• използва за други болести или медицински състояния;
• прилага по различен начин;
• се дава в различна от одобрената доза.
Например когато медикамент за химиотерапия е
одобрен за лекуването на един вид рак, а се използва
за лекуването на друг вид, това е приложение „извън
етикета”. Същото важи, ако медикаментът е одобрен за лекуване на рак в определен стадий, а се ползва за лекуването му в друг стадий.

ПРИЛОЖЕНИЕТО „ИЗВЪН ЕТИКЕТА”
СЕ НАРИЧА ОЩЕ „НЕОДОБРЕНО” ИЛИ
„НЕСАНКЦИОНИРАНО” ПРИЛОЖЕНИЕ.
Законно ли е това?
Използването на одобрените от Администрацията
по храните и лекарствата медикаменти за други цели
не е регулирано, но е законно в САЩ и много други
страни. Изключение са някои контролирани медикаменти като наркотичните. Тези лекарства не могат
да бъдат предписани законно в САЩ извън одобрените цели, за които са създадени.
Макар че е законно лекарите да използват лекарства
извън целите, за които са създадени, не е законно производителите да рекламират такива приложения.
Маркетингът „извън етикета” е много различен от
приложението.

Приложението „извън етикета” е често срещано при
лечението на рак, защото:
• Установено е, че някои лекарства помагат срещу
много различни видове тумори.
• При прилагане на химиотерапия често се комбинират медикаментите. Тези комбинации може да
включват едно или повече лекарства, които не са
одобрени за тази болест. Също така лекарствените комбинации се променят с времето, понеже
лекарите изпробват нови, за да видят кои работят най-добре.
• Лечението на рака постоянно се променя и подобрява.
• Онколозите и пациентите им често са изправени
пред проблеми, за които има малко одобрени варианти за лечение. Това важи особено за по-редките
видове рак.
• Онколзите и пациентите им може да са склонни да
опитат приложения на медикаменти „извън етикета”.

КАКВИ ПРОБЛЕМИ ПОРАЖДА
ПРИЛАГАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ИЗВЪН
ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО СА ОДОБРЕНИ?
Покритие от здравноосигурителните планове
Най-големият проблем е здравноосигурителните планове да покрият разходите, ако се ползва скъп препарат за цели, различни от официално одобрените. Това
може да стане на основание, че приложението е „експериментално”.
При лечението на рак, тези проблеми са уредени в
САЩ чрез закон от 1993 г., изискващ здравните осигуровки да покриват лечението, което е медицински
подходящо. Този закон включва приложение „извън етикета”, ако лечението е било изпробвано във внимателни изследвания и е вписано в справочниците или медицинските журнали. През 2008 г. правилата бяха променени така, че да покриват по-широко приложение
„извън етикета” при лечението на рак.
Въпреки това здравноосигурителните регулации са
сложни. Ако даден лекар смята, че е необходимо такова приложение, той и пациентът му трябва да проверят здравноосигурителното покритие.
Законов риск
Друг проблем е, че приложението „извън етикета”
често не отразява стандартите за лечение. Това
може да породи тревоги за законовия риск за лекаря,
ако лечението донесе нежелан или лош резултат.
Липса на регуция и информация
Админстрацията по храните и лекарствата не регулира практикуването на медицина. Като цяло, след
9

Δ

Защо изобщо медикаменти се ползват
по този начин?
Най-вече по-стари генерични медикаменти се използват „извън етикета”. Може да са открити нови приложения на старите лекарства, като те често са подкрепени от научни доказателства, но е твърде скъпо
за производителя да прекара отново лекарството
през дългия процес за официално одобрение от
Администрацията по храните и лекарствата за ново-

то му приложение.

като тя одобри даден медикамент, лицензирани лекари могат да го използват за каквито медицински цели
решат.
Един от най-големите проблеми, свързан с широко
разпространеното приложение „извън етикета”, е липсата на информация за това как най-добре да се ползва медикамента за цели, за които не е бил одобрен.
Етикетът на лекарството е един от най-надеждните
и лесни за намиране източници на информация за медиците и пациентите. Но той може да съдържа само
официално одобрената информация и не покрива други
приложения.
Медицинската литература отразява клинични изпитания, включително такива, които не са били част от
процеса по официално одобрение. Това е и главният
източник на информация за приложение „извън етикета”. Някои професионални здравни организации разработват указания за лечение, предлагащи възможности, включващи такива приложения. Те са основани
на информация от медицинската литература, включително клинични изпитания, и препоръчват стандартни начини за лечение на някои болести.
Липсата на информация за това приложение и резултатите от него може да изложи пациентите на повишен риск от медицински грешки, странични ефекти и
нежелани лекарствени реакции. Важно е пациентът и
лекарят да говорят за възможните рискове при
използване на медикамента и да ги претеглят спрямо
възможните ползи.

КОЛКО РАЗПРОСТРАНЕНО Е
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛЕКАРСТВА
„ИЗВЪН ЕТИКЕТА”?
Има малко информация за предписанията „извън етикета” в онкологията в САЩ. Те могат да варират при
всеки различен лекар в зависимост от неговите предпочитания, познания и минал опит с пациентите. Едно
изследване от 2008 г. открило, че 8 от 10 онколози са

предписвали лекарства „извън етикета”. Този тип приложение е също така добре документирано и разпространено в някои други сфери като педиатрията и
лечението на СПИН.
Изследванията показват, че около половината от
лекарствата за химиотерапия се дават за състояния,
които не са включени в одобрените от Администрацията по храните и лекарствата етикети. Всъщност
Националният онкологичен институт заявява, че
„често стандартът на лечение при определени видове
и стадии на рак включва приложението „извън етикета” на един или повече медикамента”.
Действителната употреба на лекарства „извън етикета” може да е по-висока, отколкото се съобщава.

КАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИКАМЕНТИ
СЕ ПОЛЗВАТ „ИЗВЪН ЕТИКЕТА”
ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАК?
Лекарствата за химиотерапия и другите лечения против рак (като хормонална терапия, имунотерапия и
терапия с целеви лекарства) може да се използва
„извън етикета”, но същото важи и за други медикаменти в курса на лечението.
Лекуването на някои видове болки с трициклични
антидепресанти е пример за приложение „извън етикета”. Този стар клас медикаменти е одобрен за приложение срещу клинична депресия. Днес обаче те
рядко се използват за лечение на депресия, защото
има по-безопасни алтернативи, но лекарите са открили, че трициклиците често работят добре при лечението на някои видове болки.
Друг пример е lorazepam, медикамент срещу безпокойство, който често се използва против повдигане и
повръщане при лечението на рак. В онкологията
lorazepam най-често се прилага под езика (сублингвално), което също не е вписано в етикета му. В този
случай той се прилага „извън етикета” и относно
целта, и относно начина на приложение.

КАКВИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАДАВАТ НА ЛЕКАРЯ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО „ИЗВЪН ЕТИКЕТА”?
Ето някои въпроси, които трябва да се задават на лекаря при
ползване на лекарство „извън етикета”: дали всички медикаменти, препоръчани за лечението на рак, са одобрени за планираното приложение. Ако някои не са, трябва да се пита:
•
Има ли доказателства в полза на приложението „извън
етикета”?
•
Вероятно ли е даденият медикамент да е по-добър от
друг официално одобрен за целта?
•
Какви са рисковете и ползите от приложението му „извън
етикета”?
•
Ще го покрият ли здравените осигуровки?
ФМ
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ЛЮБОПИТНО

СОЛТА НЕ Е УБИЕЦЪТ,
за какъвто бива представяна
Препоръката да се намали драстично
приема на сол не е подкрепена
от доказателства
Големите организации за обществено здраве
са като презокеански лайнери: трябва много
време, за да ги накарате да сменят курса.
Най-новият пример е Центърът за контрол и
превенция на заболяванията (ЦКПЗ) в САЩ с
неговата политика по отношение на солта.
Ръководството на ЦКПЗ е определило, че натрият е
враг номер едно на общественото здраве, и че всеки
над 50-годишна възраст трябва да ограничава дневния
си прием на сол до 1 500 мг. Американската кардиологична асоциация (АКА) отива още по-далеч, като настоява, че „всички американци следва да намалят приема си
на натрий с храната до под 1 500 мг на ден.”
Повечето хора си нямат идея какво представляват 1
500 мг. За да достигнете тази ниска стойност, ще
трябва да избягвате повечето готови храни, хляба,
пицата, соленките и бисквитите, както и консервираната храна, и никога да не посягате към солницата.
Пилешката супа ще има малко по-добър вкус от помия.
На теория пренастройването на такава драконовска
диета би следвало да намали кръвното налягане и силно
да снижи вероятността от инфаркт или удар. Доколко
обаче научните доказателства подкрепят строгото
ограничаване на солта?
Учените от Университета „Емъри” наскоро публикуваха
резултатите от наблюдателно изследване, проследило
2 642 възрастни жители на Атланта (JAMA Internal
Medicine, online Jan., 19, 2015). Доброволците-участници
са били на възраст над 70 г. в началото на изследването и са попълвали подробни анкети, за да позволят на
учените да изчислят дневния им прием на натрий. По
време на изследването някои от тези възрастни хора
починали. Изследователите не са открили доказателства, че онези от тях, консумиращи по-малко натрий, е
по-малко вероятно да умрат или да развият сърдечни
заболявания. С други думи няма очевидна полза от това
да се следват указанията на ЦКПЗ.

И това е само последното изследване, което не подкрепя тези препоръки. Миналата година мета-анализ на
25 научни разработки показа връзка между ниския
прием на натрий и повишения риск от смърт (American
Journal of Hypertension, Sept., 2014).
Бихте си помислили, че подобни разкрития биха повлияли на хората в ЦКПЗ и АСА да преосмислят своя ентусиазъм да карат всички да намалят значително приема
си на сол.
Престижният Институт за медицина също публикува
доклад, показващ липсата на доказателства, подкрепящи тези препоръки за нисък прием на натрий. (JAMA
Internal Medicine, Jan., 2014). Според анализа, когато хора
с високо кръвно налягане, заболявания на бъбреците и
сърцето или диабет намалят приема на натрий до препоръчителните нива от под 1 500 мг на ден, те може
да пострадат.
Има ли обяснение за подобен парадокс? Някои експерти
предполагат, че диетата с много нисък прием на
натрий може да стимулира хормонално предизвикана
стресова реакция, която може да усложни сърдечната
недостатъчност, да увеличи риска от диабет тип 2
или да влоши заболяванията на щитовидната жлеза
(American Journal of Medicine, Nov., 2013).
Имайки предвид липсата на убедителни доказателства, че нискосолната диета (т.е. с прием на под 1 500
мг натрий на ден) е полезна за повечето хора, и изследванията, показващи, че това може да е вредно за някои
хора, може би е време ЦКПЗ и АКА да решат да променят курса си. Може да отнеме време, но резултатът
може да е по-здравословен.
ФМ
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ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Добре ли е да се пропуска закуската?

Ако пропуснете закуската, може да приемете по-малко
калории, но не е ясно дали ще отслабнете, или ще живеете по-дълго.
Специалистите често предупреждават да не пропускаме закуската, въз основа на епидемиологични заключения, че хората, които закусват сутрин, поддържат поздравословно тегло и живеят по-дълго (American Journal
of Epidemiology, Nov. 1982; Obesity, Sept. 2015; British
Journal of Nutrition, July 14, 2015). Но какви са истинските последици от пропускането на закуската?

ХОРАТА, ПРОПУСКАЩИ ЗАКУСКАТА,
НЕ НАВАКСВАТ КАЛОРИИТЕ:
Ново изследване показва, че хората, които пропускат
закуската, не си наваксват съвсем калориите, които
губят рано сутрин. Данните за това идват от 2 132
участници в Националното здравно и хранително
допитване в САЩ през 2005 и 2015 г.
Във всяко от тези допитвания участниците е трябвало да попълват въпросник, разясняващ какво са яли
предходните 24 часа. При тези, които са съобщавали,
че в дадени дни са закусвали, а в други – не, е била анализирана консумацията на храна за целия съответен
ден.
Въпреки че участниците си наваксвали някои от калориите, които биха погълнали сутрин, те не успявали да
компенсират пропуснатите калории изцяло. В дните,
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когато закусвали обаче, не се налагало толкова често
да похапват между храненията и освен това, приемали
повече плодове и пълнозърнести храни, които често са
част от закуската.

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
Авторите заключават: „Разликата в цялостния калориен прием за 24 часа показва, че незакусващите не
наваксват пропуснатите сутрин калории. Качеството
на хранителния избор по отношение на енергийността
и макростойностите в рамките на един ден не е било
различно при закусващите и незакусващите, но приемът на плодове и пълнозърнести храни е по-нисък, когато се пропуска закуската; следователно този прием
трябва да се насърчава по време на други хранения
през деня”.
В статия по повод това допитване Дейвид Левитски
допуска, че хранителната промишленост има могъщи
стимули да насърчава хората да закусват, но той предполага, че всеки може да намалим приема си на калории
чрез една много проста мярка – пропускането на закуската (American Journal of Clinical Nutrition, Sept. 2015).
Така или иначе, въпросът остава отворен и единственият извод, който може да се направи от горенаписаното е, че тези, които нямат навик да закусват (по
една или друга причина) не трябва да се притесняват,
че ще наваксат пропуснатите калории с останалите
хранения.
ФМ

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

MЕЗЕТО И
ЧЕРВЕНОТО ВИНО

"ЗА" и "ПРОТИВ" наднорменото тегло,
затлъстяването и диабет тип 2
ЧАСТ I. НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Роза лин КОСТОВ, маг. фарм.

то е неадекватно, небалансирано и е доминирано от
консумацията на храни с висока енергийна плътност
- богати на захари, мазнини, бели брашна, "храни боклуци" и алкохолни напитки, както и приемът на зеленчуци, плодове, храни - доставчици на микроелементи и
млечни храни е маргинализиран.[1]
С наднорменото тегло, затлъстяването и най-вече с
централното (коремното) затлъстяване се свързват
появата и развитието на редица здравно- и социалнозначими хронични заболявания, като например диабет
тип 2, метаболитен синдром, дислипидемия, сърдечносъдови заболявания, бъбречни заболявания, високо
кръвно налягане, неалкохолна стеатозна болест на
черния дроб, различни видове рак - напр. на гърдата,
на дебелото черво и др.[1, 2]
13

Δ

В световен мащаб нарастват тревогите от продължаващата тенденция за разширяване на епидемията
от наднормено тегло (НТ) и затлъстяване сред населението на планетата и най-вече от все по-голямото
засягане на децата, юношите и младежите. По данни
на Световната Здравна Организация (СЗО) броят на
хората в света, засегнати от НТ и затлъстяване за
периода 1980 г. - 2014 г. се е удвоил и към 2014 г. те
вече наброяват 1.9 милиарда души над 18-годишна възраст, от които 600 милиона страдат от затлъстяване (Индекс на телесна маса (ИТМ) 25 до 30 кг/м2 за НТ
и над 30 кг/м2 за затлъстяване). Данните на СЗО за
2014 г. показват, че по света около 42 милиона деца
под 5-годишна възраст са или с НТ или със затлъстяване. Особено тревожна е ситуацията в слабо- или средноразвитите икономически страни, където хранене-

През последните години се установи връзката между
затлъстяването, метаболитния синдром и обструктивната сънна апнеа (ОСА). ОСА е значимо, но много
често недиагностицирано заболяване на горните
дихателни пътища, което се характеризира с повтарящи се епизоди на пълно (апнея) или частично (хипопнея) спиране на дишането по време на сън, водещо до
появата на проблеми с достатъчното осигуряване на
кислород за тъканите на организма, което повишава
значително кардио-метаболитния риск. ОСА се среща
при около 13% от мъжете и при около 6% от жените, а
също може да се наблюдава и при децата. От ОСА
страдат около 50% - 60% от страдащите от затлъстяване или метаболитен синдром, като честотата е
по-висока при хората със затлъстяване и диабет тип
2. Освен със сърдечносъдовите и метаболитните
рискове, симптомният комплекс на ОСА включва хъркането, придружено от периоди на "забравяне да
диша", различно изразена дневна сънливост, водеща до
чести и непредсказуеми задрямвания и заспивания
през деня, фрагментиран сън с чести събуждания с
ходене по малка нужда, оплаквания от сутрешна сухота в устата и гърлото, различно изразени паметови и
поведенчески нарушения и др.[3] Дневната сънливост
свързана с влошено внимание и инцидентни задрямвания и заспивания е изключително опасен рисков фактор при шофиране и работа с опасни машини, водещ
до тежки пътни и други инциденти, често с фатален
край, като рискът при мъжете е по-висок.[3a]

Ситуацията у нас по отношение на честотата на
наднорменото тегло, затлъстяването и диабет тип
2 сред населението, както и отчетените негативни
тенденции са откровено тревожни, за да продължават да бъдат на ниво проучване и констатация на
данни. Borissova и сътр.[7] съобщават, че за периода
от 2006 г. до 2012 г. динамиката на затлъстяването
сред възрастното население е нараснала от 26.7% на
32.7%, което е един тревожен ръст, предвид сериозните здравни рискове произтичащи от затлъстяването. Това личи и от данните за нарастването на заболеваемостта на населението от диабет тип 2 за
същия период, а именно от 7.9% през 2006 г. на 9.55%
за 2012 г., което е ръст от 20.9%. Въпреки че резултатите от проучването на Mladenova и сътр.[8] касаят
детската популация на възраст от 8 до 15 г. в област
Смолян по отношение на НТ, затлъстяване и централното (коремното) затлъстяване, то те биха могли да
бъдат съотнесени и към другите региони на страната, поради факта, че децата в Смолянска област се
придържат към традиционно по-здравословни начин на
хранене и физическа активност. Съобщените данни
показват, че за периода 2012 г. - 2014 г. са отчетени с
наднормено тегло 18.8% от момчетата и 17.0% от
момичетата, страдащите от затлъстяване са 7.6%
от момчетата и 3.7% от момичетата, докато при
46.82% от групите с НТ и затлъстяване е установено
наличие на централно затлъстяване, което е водещ
рисков фактор.

Особено тревожни са проблемите от НТ и затлъстяване, които засягат децата и са свързани с тяхното
здраве, развитие и бъдещ живот. Най-вече затлъстяването при децата провокира появата на:
- затруднено дишане, особено при физическо натоварване, риск от развитие на астма, ОСА;
- сърдечносъдови и метаболитни проблеми - повишено кръвно налягане, активиране на атеросклеротични процеси, инсулинова резистентност, дислипидемия, развитие на диабет тип 2;
- смущения в бъбречните функции;
- повишен риск от развитие на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб, на гастроезофагеален рефлукс, на железен и витамин D дефицити;
- проблеми с менталното здраве.[1, 4]

Най-общо причината за наднорменото тегло (ИТМ 25
- 30) и затлъстяването (ИТМ 30 и повече) се определя
като нарушаване на баланса между вноса на енергия в
организма чрез завишена консумация на храни с висока
енергийна плътност и разхода на енергия в резултат
от намалена физическа активност. Така формулирана
причината за тези проблеми, които повишават риска
за развитието на редица сериозни заболявания, не
дава представа за сложния и комплексен характер на
въздействието на редица важни фактори, установени
от съвременната наука, и които следва да се познават и имат предвид при превенцията и третирането
на НТ и затлъстяването. Като примери за тези фактори могат да послужат фактите, че в хода на своето еволюционно развитие човешкият организъм е
придобил способността да съхранява мазнините,
като енергиен резерв за оцеляването на организма
при неблагоприятни условия за енергиен внос чрез храненето, както и изграждането на метаболитна
йерархия при приоритетното усвояване на другите
енергийно богати храни - въглехидратите, алкохола и
протеините. Човешкият организъм също така притежава и способността да превръща в мазнини енергийните излишъци в резултат от завишения прием на
тези храни.[1] При мотивираното съблюдаване на хранителния енергиен товар, хората следва да имат
предвид и значението за НТ и затлъстяване както на
съотношението на храните - енергийни доставчици,

Съобщените напоследък резултати от проучвания
показват наличие на негативно въздействие на НТ и
затлъстяване върху когнитивните мозъчни функции
на затлъстелите деца.[5] Установява се също и наличие на връзка между компрометираните умствени
способности за решаване на различни задачи в резултат от влошените работна памет и ефикасен контрол на когнитивните процеси и завишената консумация на храни богати на наситени мазнини и холестерол при 7 дo 10-годишни деца страдащи от затлъстяване.[6]
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а именно - мазнини до 30%, въглехидрати и алкохол 55%
- 60% и белтъчини 10% - 15%, така и отделните видове
храни включени в дадената хранителна група. Така
например групата на мазнините следва да включва
храни доставящи под 10% наситени мастни киселини
(НМК) около 10% мононенаситени мастни киселини
(МНМК) и около 10% полиненаситени мастни киселини
(ПНМК) в съотношение омега-6/омега-3 до 4-5/1, като
се има предвид, че 1 г мазнини осигуряват 9 kcal.
Базирайки се на резултатите от редица проучвания,
безспорно е установена зависимостта между количествения и качествения състав на приеманите с
храната мазнини и риска от НТ и затлъстяване и свързаните с тях хронични заболявания, както и че при
системното ограничаване с 10% на мазнините в консумираните храни, може да бъде редуцирано телесното тегло с 4-5 кг.[9, 10]
През последните няколко години се установи, че т.нар.
свързан със затлъстяването и мастната тъкан ген
(FTO gene) е най-изразения генетичен фактор обвързан със затлъстяването. Приеманите с храната наситени мастни киселини (над 15.5% от енергийния
прием), както и ниските стойности на съотношението ПНМК/НМК повлияват върху този ген и категорично водят до повишаване на ИТМ и развитие на особено рисковото централно (коремно) затлъстяване. При
хората, носители на FTO rs 9939609A гена е налице
много висок риск от общо и централно затлъстяване
повлияни от завишения прием на НМК.[11] Проявата на
този риск се потвърждава от данните от проучването на връзката между НТ и затлъстяване и начина на
хранене, базиран основно върху завишената консумация на храни от животински произход и най-вече на
тлъсти червени меса и животински мазнини.[12]

Въпреки различните предприемани мерки и кампании
за ограничаване на консумацията на алкохол поради
факта, че злоупотребата с неговия прием е важен
фактор за появата и развитието на повече от 200
заболявания, както и че е причина за около 3.3 милиона
смъртни случая ежегодно в световен мащаб, не може
да се твърди, че консумацията му намалява. В не
малко страни се отчита и тенденция за намаляване
на възрастта, от която се започва да се злоупотребява с приема на алкохол под формата на различни алкохолни напитки, които са често леснодостъпни поради
спекулативните доводи, че са били с ниско алкохолно
съдържание. Всичко това води до появи и на умствени
смущения и поведенчески разстройства, които заедно с другите причинени различни заболявания предизвикват значими здравно-социални и икономически
неблагополучия и загуби. Сред водещите фактори
свързани с тези проблеми се открояват количеството на изпития алкохол и начинът на неговата консумация, както и вида и качеството на алкохолните напитки. Особено рисково и вредно за здравето е периодичната консумация на значителни количества алкохолни
напитки - например практикуваното в редица страни
"петъчно напиване", както и регулярният прием на
количества алкохол над приемливата здравно-социална
горна граница.[14] За такава горна граница се приемат 21 стандартни питиета за 1 седмица за мъжете и
14 такива респективно за жените. Като стандартно
питие се определят примерно 330-350 мл бира, 100-130
мл вино и 40 мл уиски, ракия, джин и др., които съдържат 12.5% - 13% об. чист етанол.
Консумацията на алкохол се свързва и с НТ и затлъстяване поради факта, че с 1 грам алкохол в организма се
внасят 7 kcal, което прави особено важни и горепосочените водещи фактори. Съобщените от Sayon-Orea
C и сътр.[15] резултати от проучване, включващо проследяването в продължение на 6.1 години на въздействието на приема на различни видове алкохолни напитки върху НТ и затлъстяване при 9 318 участници и
анализът на 1 006 случая на НТ и затлъстяване за този
период, показват, че при консумация на повече от 7
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Предвид тревожното нарастване на броя на децата и
възрастните, страдащи от НТ и затлъстяване, вниманието на изследователите се ориентира и към търсене причинно-следствена връзка между НТ и затлъстяване и завишената регулярна консумация на храни и
напитки, съдържащи добавени захари и най-вече захароза (бяла или кафява захар), чиито прием внася по 4
kcal/g. Данните от множество проучвания потвърждават наличието на доказателства за такава отчетливо изразена връзка. Съобщените резултати от проведения систематичен преглед и мета-анализ [13] на 30
рандомизирани и контролирани проучвания и на 38 групови студии показват, че съдържащите захари храни и
напитки са определящи фактори за НТ и затлъстяване. Техният ограничен прием води до намаляване на
теглото, докато завишената им консумация предизвиква повишаване на телесното тегло и на коремното
натрупване на мастна тъкан. През последните години
активно се проучват метаболитната каскада и въздействието върху НТ и затлъстяването на фруктозата, която е компонент на захарта или се приема
самостоятелно, включена в съставите на различни

храни и напитки. Освен, като източник на енергия,
фруктозата упражнява и независимо въздействие
върху липогенезата и НТ и затлъстяването и посредством нейният краен метаболитен продукт, а именно
пикочната киселина. Нейната повишена концентрация
причинява митохондриален оксидативен стрес, водещ
до стимулиране на мастните натрупвания. Със завишената консумация на захар и респективно на фруктоза се свързва и рискът от развитието на Метаболитен
синдром. Съобщават се данни, че повишените нива на
пикочната киселина, както и индуцираните от нея НТ
и затлъстяване, стоят в основата на отключването
на хипертонията при децата и юношите, злоупотребяващи с консумацията на съдържащи захар и фруктоза
храни и напитки.[13a, 13b]

стандартни питиета за седмица, при участниците
консумирали бира и концентрирани напитки се отчита повишаване на теглото, докато при консумиралите вино участници такова повишаване не се наблюдава. Заключението на изследователите е, че посредством вида на напитките е възможно да се модулира
и риска от НТ и затлъстяване. Данните от обзорния
анализ на Traversy и сътр.[15a] показват, че леката до
умерена консумация на алкохолни напитки не води до
значимо повишаване на теглото, докато при злоупотребяващите с приетите количества алкохол е налице отчетливо повишаване на теглото.
Бирата е масово консумирана напитка, която въпреки
ниското си алкохолно съдържание (4.5% - 5%) е с относително високо калорийно съдържание, което може да
доведе до повишаване на теглото и до коремни мастни натрупвания. В зависимост от вида 330 мл бира
осигуряват 130-150 kcal, а една бутилка от 500 мл –
230-250 kcal, докато 100-130 мл вино - 100-120 kcal, а 40
мл концентрирана напитка - 100-110 kcal. Данните от
обзорния преглед на Bendsen и сътр.[16] показват, че
регулярната консумация на бира от 500 мл и повече/
ден може да доведе до централно (коремно) затлъстяване. Резултатите от мащабно Европейско проспективно проучване, включващо 7 876 мъже и 12 749 жени
наблюдавани в продължение на 8.5 години показват, че
консумацията на бира може да се свърже с повишаване на обиколката на талията, което говори за коремно затлъстяване.[16a] Същевременно Cordain [17]
съобщава, че ежедневната консумация на 2 чаши червено вино по време на хранене не е довела до промени
в теглото на участниците в проучването.
Освен установената причина за НТ и затлъстяване, а
именно нарушения баланс между внасяната с храната
енергия в организма и нейното разходване от поддържането на жизнената и физическата му активност,
редица проучвания през последните няколко години
показват наличие на пряка връзка между състава, състоянието и активността на чревната микрофлора на
хората и развитието на НТ и затлъстяване. Чревната
микрофлора се явява важен фактор за извличането на
енергия от постъпващите храни и за осигуряване на
нейното съхранение в организма под формата на
мастни натрупвания посредством различни и все още
не напълно изяснени механизми. Съставът на чревната микрофлора се различава при всеки отделен индивид, но същевременно при всички хора се установява
наличието на микроорганизми, които са представители на два основни рода. Съхраняването на установения баланс между микроорганизмите от тези два
рода най-вече посредством правилното хранене, осигурява доброто функциониране на чревната микробиална екосистема и допринася за поддържането на
нормално телесно тегло и повлиявания от него здравен статус на организма. При хората с НТ и затлъстяване се установява нарушаване на това съотношение
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и отчетливо доминиране на представителите на единия род над тези от другия такъв, като посредством
подходящи хранителни интервенции балансът постепенно се възстановява с последващо нормализиране
на теглото и с положително повлияване и на други
метаболитни състояния.[18, 19] Тези факти подсказват наличието на възможности за положително въздействие върху чревната микрофлора с цел избягване
или преодоляване на различните метаболитни проблеми посредством включване в храненето на различни
полезни пробиотици, както и на храни, съдържащи
пребиотични нутриенти (инулин, олигофруктоза, арабиноксилани и др.), които играят ролята на хранителен субстрат за полезната микрофлора. Важно значение както за превенцията, така и за преодоляването
на НТ и затлъстяване и свързаните с тях метаболитни проблеми е правилната оценка на цялостния състав
(комплексни въглехидрати, резистентни нишестета,
фибри, различни видове полифеноли и др.) и модел на
храненето, а не единствено на включването или
изключването на отделни единични храни или техни
компоненти. Същевременно негативна роля за поддържането на баланса в чревната микробиална екосистема има и въздействието на други фактори, като
например третирането с антибиотици, които освен
патологичните микроорганизми унищожават и полезните такива и драстично влошават баланса между
видовете. Това води до риск от поява на НТ и затлъстяване поради факта, че възстановяването на нормалното функционално равновесие на чревната
микрофлора отнема месеци, а понякога продължителният прием води и до необратимата загуба на определени видове. Кратковременното третиране с антибиотици, въпреки риска от неблагоприятното им
въздействие, обикновено не причинява необратими
щети и нужда от дългосрочно възстановяване, особено при пълноценно хранене. Ролята на антибиотиците
като фактор способстващ за НТ и затлъстяване се
доказва и от употребата им при угояването на
животните, където също се установява наличието
на дисбиоза.[20] Редица резултати от проучвания за
въздействието на богатите на мазнини храни показват, че те, освен че са с висока енергийна плътност,
способстват и за драматични промени в баланса на
двата водещи микробиотични рода и стимулират
растежа и на отделни видове микроорганизми, което
отключва чрез различни механизми развитието на НТ
и затлъстяване.[18, 21]
Изненадващо през последните няколко години се установява, че развитието на човешката чревна микрофлора започва още през периода на бременността, след
което продължава при раждането и до 3-5-годишна
възраст, когато се формира нейният основен микробиален състав, оставащ относително стабилен за цял
живот. Редица фактори през този начален период
оказват положително или негативно въздействие
върху формирането на състава на чревната микроф-

МЕЗЕТО И ЧЕРВЕНОТО ВИНО

Качеството на Средиземноморската диета като хранителен стандарт за ограничаване на риска от НТ и
затлъстяване при хората, които я практикуват във
висока степен се потвърждава и от установеното
поддържане на устойчив положителен баланс в популациите на тяхната чревна микрофлора. Чрез това се
осигурява нейната нормална функционална и метаболитна активност, което е важен фактор не само за
намаляването на риска от затлъстяване, но и на
риска от диабет тип 2, метаболитен синдром, невро17
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лора на плода и детето, което е от значение за
добрия или влошения здравен статус през по-нататъшния живот на индивида, включително и повишен
риск от НТ и затлъстяване и други метаболитни заболявания. Сред по-значимите фактори могат да бъдат
посочени напр. времето за износване на плода - нормално или недоносено, приемане или не на антибиотици по време на бременността, начинът на раждане номално вагинално или чрез цезарово сечение, лечение
или не с антибиотици на новороденото, начинът на
храненето му - чрез кърмене или изкуствено, както и
тяхната продължителност, видът и начинът на промяната и изграждането на хранителните режими до
3 г. - 5 г. и след това. Времевият прозорец от вътреутробното развитие на плода до 3-5-годишна възраст
на детето дава възможности за успешното модулиране на чревната микробиална колонизация, което може
да осигури ограничаване на рисковете от НТ и затлъстяване и други свързани със състава и кондиционната
активност на чревната микрофлора заболявания.[22,
23] Резултатите от проучването на Mueller и сътр.
[24] показват, че приемането на антибиотици през II
и III тримесечие на бременността повишава с 84%
риска от НТ и затлъстяване на детето, докато раждането чрез цезарово сечение се свързва с 46% повишен риск от НТ и затлъстяване при проследяване на
децата до 7-годишна възраст. При друго проучване
Blustein и сътр.[25] съобщават, че са установили изразена положителна зависимост между раждането чрез
цезарово сечение и повишената честота на НТ и затлъстяване при проследяването на родените деца от
6-седмична възраст до 15 години. Както честотата
на НТ и затлъстяването, така и техните по-голяма
изразеност и продължителност са били отчетени при
децата родени с цезарово сечение от бременни с НТ
или затлъстяване. Cox и сътр.[26] установяват, че
при лекуваните с антибиотици кърмачета и малки
деца, рискът от НТ и затлъстяване е значително повисок и това е свързано с нарушените състав и
активност на чревната им микрофлора. Динамиката
на положителните или негативните промени в чревната микрофлора на новородените е свързана както с
продължителността на износването на плода, така и
с начина на раждането им. При недоносените деца и
тези родени с цезарово сечение съставът на чревната микрофлора е значително променен и се развива
по-бавно при израстването им и се свързва с развитие на НТ и затлъстяване.[27]

В търсенето на устойчиви решения за здравните
проблеми, пред които се изправят все повече народи
в световен мащаб, резултатите от множество актуални проучвания предлагат за тези цели установените различни аспекти на здравните ползи от практикуването на Средиземноморския модел на хранене.
Обзорният систематичен анализ на проведените
през последните 5 години такива проучвания с достоверен дизайн [28] показва, че Средиземноморската
диета може да осигури първична комплексна превенция срещу редица хронични, здравно-социалнозначими
заболявания. Тя се утвърждава като стандарт за превантивни хранителни стратегии за ограничаване на
рисковете от НТ и затлъстяване, диабет тип 2,
метаболитен синдром, сърдечносъдови заболявания,
някои видове рак, невродегенеративни и ментални
заболявания и др. Същевременно, независимо от установените здравни ползи, в страните където Средиземноморската диета е традиционен начин на хранене, а
също и в страните, в които се популяризират сходни
с нея хранителни модели, се отчита нарастващата
доминация на т. нар. "Западен начин на хранене", базиран върху приоритетната консумация на червени и
преработени меса, завишен прием на храни богати на
мазнини, добавени захари и рафинирани брашна, както
и ниска консумация на бобови и пълнозърнести храни,
плодове, зеленчуци, на ядки, на червени вина за сметка
на бирата и високоалкохолните напитки и др.
Характерни за тези страни са трaйните тенденции
за нарастване на НТ и затлъстяване и други кардиометаболитни заболявания.[29] Аналогични резултати
се съобщават и от други страни, където се загърбват традиционните и здравословни модели на хранене
и се заместват със завишена консумация на червени и
преработени меса, мазнини и други храни, характерни
за Западния начин на хранене. Като пример може да
послужат съобщените от Shang и сътр.[30] резултати за повишаването на риска от НТ и затлъстяване
и коремно затлъстяване при китайски деца, консумиращи храни характерни за Западния начин на хранене,
включително червени, преработени и с високо съдържание на мазнини меса в сравнение с тези, хранещи се
с традиционните храни. Shu и сътр.[31] съобщават за
отчетени сходни резултати при практикуване на
модел на хранене, базиран върху храни от животински
произход от китайци на средна възраст.

дегенеративни, ментални, ракови и други заболявания.
[32] Освен на хомогенната структурна матрица и на
активния физически и социален начин на живот, здравословният характер на Средиземноморската диета
(както и на нашия заличен традиционен начин на хранене) се дължи и на придържането както към консумацията на традиционните видове храни и начина на
тяхното приготвяне, така и на честотата на техния
прием. В съвременната йерархична пирамида на видовете храни участващи в Средиземноморската диета
отсъстват животинските мазнини, богати на наситени мастни киселини, за сметка на консумацията
основно на зехтин и други растителни масла, а приемът на не тлъсти червени меса се ограничава до наймного 2 порции (седмично, на птичи меса до 2 порции/
седмично, а на преработени червени и други меса до
най-много 1 път седмично. Алкохолът присъства приоритетно като консумация на 1 - 2 чаши от 100-130 мл
червено вино по време на храненията (Средиземноморски начин на пиене) и в зависимост от религиозните съображения за приема на алкохол.[33]
Рационалността на Средиземноморската диета и
потенциалните ползи от сходни с нея хранителни
режими за редуциране на риска от НТ и затлъстяване
свързани с ограничената консумация на животински
мазнини, червени и преработени меса, а също и на
птичи меса, както и положителното въздействие
върху този риск на регулярната умерена консумация на
червено вино по време на хранене се потвърждава от
редица проучвания. Храните от животински произход
и в частност животинските мазнини са основните
доставчици в организма на НМК, които упражняват
стимулиращи ефекти върху развитието на НТ и затлъстяване. Установява се, че НМК повлияват негативно и състава и функционалната нормалност на чревната микрофлора, което способства за развитието на
редица метаболитни смущения и заболявания, като НТ
и затлъстяване, Метаболитен синдром и мастна
дистрофия на черния дроб (чернодробна стеатоза).
[34] Приемът на НМК е важен фактор за модулиране на
Индекса на телесната маса и риска от затлъстяване,
чрез взаимодействието с обесогенните гени, което
следва да се има предвид и да се ограничава консумацията на НМК при различните режими на хранене с цел
поддържане на оптимален ИТМ.[35] Съобщават се
данни [36], че завишеният прием на НМК може да
отключи възпалителни процеси в хипоталамуса, който
отговаря за регулирането на вноса и разхода на енергия, както и за поддържането на нормално количество
на съхраняваната в организма енергия. Индуцирането
на това възпаление в хипоталамуса от НМК води до
развитието на резистентност към сигнализирането
от двата хормона - инсулин и лептин, в резултат от
което се понижава усещането за ситост и се повишава фалшивото чувството за глад, чието задоволяване
се свързва с повишаване на риска от НТ и затлъстяване. Поради факта, че регулирането на апетита и
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чувството на заситеност чрез възстановяването на
контрола от страна на хипоталамуса е сложен, комплексен и труден процес, то много по-лесно е това да
бъде успешно постигнато посредством редуцирането на риска от възникване на възпалителни процеси в
хипоталамуса, като се ограничава приема на мазнини,
животински храни, съдържащи мазнини и в частност
на НМК. Същевременно се установява, че адекватният прием на дълговерижните омега-3 ПНМК - EPA и
DHA упражняват изразен противовъзпалителен ефект
и е удачен подход за контрол на риска от НТ и затлъстяване. Резултатите от проучването на Cardel и
сътр.[36a] показват, че при 7-12-годишни деца завишеният прием на ПНМК за сметка на ограничаване на
НМК, както и поддържането на по-ниски стойности
на съотношението омега-6/омега-3 ПНМК води до
поддържане на по-нисък % на телесните мазнини и до
занижено отлагане на мазнини в коремната област
(централно затлъстяване) и като цяло до по-нисък
риск от НТ и затлъстяване и до по-слаби деца.
Освен мазнините и НМК, сред храните от животински произход привлича вниманието и консумацията на
червени и преработени меса, като негативен фактор,
свързан с повишаването на риска от НТ и затлъстяване. Резултатите от Националното представително проучване за здравето и храненето на населението
на САЩ за периода 1999 г. - 2004 г. и включващо 13 602
участници [37] показват, че е налице отчетлива положителна зависимост между консумацията на месо
(червени и преработени меса и птичи меса) и повишаването на ИТМ, свързан с НТ и затлъстяване, а също
и с увеличаване на размера на обиколката на талията
- признак на коремно затлъстяване. При участниците
с висока консумация на меса, но най-вече на червени и
преработени такива, рискът от затлъстяване (ИТМ
повече от 30) е бил с около 27% по-висок в сравнение с
участниците с нисък прием на меса, а рискът от
коремно (централно) затлъстяване е бил респективно
с 33% по-висок. Установява се също, че участниците с
висока консумация на меса приемат около 700 kcal/ден
повече от тези с нисък прием. Получените данни от
проучването показват също, че освен риска от НТ и
затлъстяване, с консумацията на всяка 1 порция червени меса се повишава с около 26% и риска от развитие на диабет тип 2, докато при значително по-масовата консумация на преработените меса, с всяка 1
порция този риск нараства с около 38%. Vergnaud и
сътр.[38] съобщават сходни с горните резултати от
широкомащабната европейска проспективна студия
EPIC - PANACEA за проучване на въздействието на
консумацията на месо върху НТ и затлъстяване с участието на 103 455 мъже и 270 348 жени на възраст от
25 до 70 години от 10 европейски страни, наблюдавани
в продължение на 5 год. При участниците с нормално
тегло и с наднормено тегло, както и при пушачите и
непушачите се установява положителна зависимост
между консумацията на различни видове меса и пови-

шаването на теглото, която зависимост е по-изразена при консуматорите на червени и преработени меса
и относително по-слаба при тези, предпочитащи
птичи меса. За периода от 5 години, като се изключат
останалите влияещи хранителни фактори, то приемът на 250 г/ден месо е допринесъл за повишаване на
теглото с 2 кг. На базата на тези установени факти,
изследователите препоръчват да се ограничава до
приемливите граници консумацията на месо в националните хранителни стратегии. Друго мащабно проучване се провежда в Китай [39] с участието на 16 822
мъже и жени на възраст от 18 до 75 г. за периода 1993
г. - 2011 г., с цел изследване влиянието на консумацията на тлъсти, на преработени, на пресни или на не
тлъсти червени меса върху развитието на коремното затлъстяване - фактор за редица заболявания.
Получените резултати показват, че консумацията на
тлъсти, на преработени и на пресни червени меса
води до риск от повишаване на обиколката на талията и развитие на централно затлъстяване при участниците в изследваната възрастова група от населението, които са значително по-изразени приоритетно
при мъжете. Същевременно консумацията на прясно и
не тлъсто червено месо не е довело до повишаване на
този риск. В заключение изследователите препоръчват като хранителна стратегия, ако се консумира
червено месо, то да бъде само прясно и не тлъсто
такова. Fogelholm и сътр.[40] съобщават, че получените резултати от националното представително
проучване за Финландия, с участието на 2 190 мъже и
2 530 жени на възраст 25 г. - 74 г., наблюдавани 12
месеца, показват наличието на отчетливо изразена
положителна зависимост между завишената консумация на червени и преработени меса и повишаването
на ИТМ свързан с НТ и затлъстяване. Успоредно с
това е установена и обратнопропорционална зависимост между приема на такива меса и консумацията
на плодове, ядки, пълнозърнести храни и др., което
води до влошаване на цялостното рационално хранене.
Проведеният от Rouhani и сътр.[41] систематичен
преглед и мета-анализ на 39 студии с включени 113 477
участници за проучване на връзката между консумацията на червени и преработени меса и риска от повишаване на ИТМ свързан с НТ и затлъстяване, а също и
на риска от коремно затлъстяване показва, че завишеният и чест прием на червени и преработени меса
е рисков фактор за НТ и затлъстяване и централното
затлъстяване и директно е свързан с тяхната поява
и развитие. Като един от подходите за ограничаване
на нарастването на НТ и затлъстяване, сред децата
и възрастните, изследователите препоръчват да се
намали консумацията на червени и преработени меса,
което би допринесло ползи за превенцията и на други
заболявания.
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В хилядолетното развитие на човешката цивилизация
червеното вино неизменно присъства в ежедневното
хранене на хората, а също и в различните религиозни

ритуали. То е сред основните храни сложили началото
на изграждането на комплексния Средиземноморски
модел на хранене, с който в голяма степен е сходно и
нашето, вече отдавна забравено традиционно хранене. Този традиционен начин на хранене е дарявал на
предците ни здрави, стройни, силни и не затлъстели
тела, в които е бил съхраняван и техният здрав дух.
Изпиването на една чаша с червено вино по време на
храненето не е допринасяло за увреждането на телата им и до надебеляване. Съвременните проучвания
също доказват, че този начин на консумация на червеното вино, определян като "средиземноморско пиене
на вино", категорично не повишава риска от наднормено тегло и затлъстяване, като същевременно осигурява редица здравни ползи.[15, 17] Данните от проучването на Djurovic и сътр.[42], сочат, че ежедневната
консумация на 1 чаша червено вино с храненето (150
мл) е довело до значително повишаване на плазмените
нива на регулиращия апетита и усещането за ситост
хормон лептин, но тези по-високи нива са отчетени
приоритетно при жените. Лептинът упражнява своя
ефект върху хипоталамуса в мозъка и при негови ниски
нива се засилва апетитът и обратно, чрез повишаването на нивата му при хората с нормална лептин
чувствителност се постига усещане за засищане и
спиране на приема на храна. По този начин червеното
вино способства за регулиране на излишния прием на
храна и намаляването на риска от НТ и затлъстяване.
При проведеното проучване в рамките на студията
PREDIMED включващо 5 801 участници, Tresserra-Rimbau
и сътр.[43] съобщават, че в резултат от умерената
консумация на червено вино (1-2 чаши/ден) е установено отчетливо намаляване на риска от развитие на
Метаболитен синдром и в частност на риска от появата на централно затлъстяване и повишаване на
обиколката на талията. Наблюдаваният положителен
ефект от приема на червено вино е бил по-изразителен при жените, при участниците под 70-годишна възраст и при настоящите и бивши пушачи. Ресвератролът е сред най-активно проучваните и перспективни фитосъединения на червеното вино, който
приет в адекватно количество проявява установена
биоактивност най-вече в превенцията на редица заболявания и състояния. Ресвератролът е нефлавоноидно
полифенолно съединение от групата на стилбените и
се съдържа основно в ципите на гроздето, като се
среща и в някои други плодове - напр. черницата, а
също и в червената обвивка на фъстъците. Посредством няколко различни механизма ресвератролът
упражнява превантивна активност по отношение на
риска от НТ и затлъстяване, както и проявява способността да редуцира мастните натрупвания в организма.[44] През последните няколко години се натрупаха
доказателствени данни, които дават основание ефектите на протективната биоактивност да не се
свързват единствено с активността на отделните
компоненти, а с целия комплекс от съединения, формиращи матрицата на червеното вино - напр. антоци-

анини, катехин, епикатехин, кверцетин, ресвератрол,
проантоцианидини, алкохол и др.[45] За пример, илюстриращ значението на биосинергизма между отделните съставки на червеното вино могат да послужат
резултатите от in vivo проучването на Arias и сътр.
[46], които показват значително по-силен ефект върху
редуцирането на мастните отлагания при комбинираното прилагане на ресвератрол и кверцетин в сравнение с ефекта от отделните компоненти. Съвкупният
ефект на полифенолния комплекс на червното вино е
установен и от проучването на Gorelik и сътр.[47],
резултатите от което показват, че този комплекс
намалява с повече от 75% абсорбцията на цитотоксичните продукти от липидната пероксидация,
постъпващи с богатите на мазнини храни, като
например червени и преработени меса.
Страните, за които консумацията на червено вино не
е била традиционна, полагат сериозни усилия да пропагандират здравните ползи от виното и да мотивират населението да промени своите хранителни
навици и да ги ориентира към консумацията на червено вино. У нас обаче хилядолетната традиция и култура на пиене на вино са загърбени. Червеното вино е
превърнато в скъпа и бутикова ритуална напитка, за
сметка на поголовната консумация на бира и високоалкохолни напитки, приносът от които, заедно със системното хранене с червени, тлъсти и преработени
меса на деца и възрастни, са наднорменото тегло и
затлъстяването.
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100-те най-използвани билки в България

№33 БЯЛ БОР
Наименование на латински. Pinus silvestris L.
Семейство. Борови - Pinaceae
Български народни наименования. Бял бор
Описание. Белият бор е вечнозелено, смолисто, право дърво,
достигащо на височина до 40 м. Кореновата система е силно
развита – главният корен може да стигне до 8 м дълбочина, а
страничните корени са разперени в кръг, чийто диаметър при
по-рохките почви достига 6 – 8 м. Кората на възрастните дървета в долната част на ствола е сиво-кафява до медночервена,
напукана е на плочки с неправилна форма. Нагоре по ствола кората става жълтеникаво-оранжева до червеникаво-оранжева.
Клоните са прешленовидно разположени. Листата са игловидни,
сиво-зелени, от 7 до 10 см дълги, отвън заоблени, а отвътре
вдлъбнати, разположени по два в късо влагалище (ципести люспи
в основата) върху силно скъсена клонка. Белият бор сменя лис- Pinus silvestris L.
тата си всеки 2 – 3 години, но смяната се извършва продължително време. Белият бор е разделнополово и еднодомно растение. Мъжките цветове (шишарки) представляват жълти реси и
са събрани по няколко в лъжливи гроздове в основата на младите (едногодишни) клонки. В гроздовете има по 10 – 15 отделни
мъжки шишарки. Съставени са от много микроспорофили,
които изпълняват ролята на тичинки, защото по тях са разположени прашниковите торбички. Женските цветове са събрани
в яйцевидни шишарки, разположени от 1 до 3 по върховете на
младите клонки. Отначало те са червеникаво-кафяви, после стават зелени, а като узреят, са жълтеникаво-сиви. Всяка женска
шишарка е съставена от голям брой семенни люспи, в основата
на които има по две семепъпки. Покривните люспи първоначално са месести, а по-късно вдървеняват. Във връхната част на
всяка люспа има щитче с ромбична форма и изпъкнало светлокафяво лъскаво пъпче в средата. Белият бор цъфти от април
докъм средата на май и опрашването му става с помощта на
вятъра. Семената узряват в края на следващата година, поради
което на едно дърво могат да се видят едновременно зелени
(млади) и жълтеникаво-кафяви (стари) шишарки. Обикновено на
третата пролет след опрашването шишарките разперват
вече вдървенелите си люспи и тогава зрелите семена се разпиляват от вятъра.
Разпространение. Разпространен е в самостоятелни или смесени гори из планините, от 500 до 2200 м надм. вис. Расте и на
сухи, и на влажни места.
Употребяема част. Боровите пъпки (връхчета) – Turiones Pini.
Те представляват дрогата, която се използва най-много в билколечението. Освен тях се използват още боровата кора, дървесните стърготини, боровият балсам, етеричното масло от
борови игли и клонки, боровият сок, маслото от семената.
От боровия балсам например, се получават терпентиново
масло и колофон.
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Pinus silvestris L.
Боровите пъпки са почти цилиндрични, дълги 3 – 5 см и дебели 4 мм.
Състоят се от ос, около която са
наредени нагъсто многобройни
черно-кафяви, по ръба безцветни и
разкъсани, слепени със смолист
секрет люспи. В пазвата на всяка
люспа се намира по една семепъпка.
Време за бране. Берат се в ранна
пролет (март), преди разпукването.
Начин на бране. Пролетните пъпки
се отрязват с много малка част
от стъблото ( не повече от 3 мм),
но без иглите.
Начин на сушене. Сушат се на
сянка или в сушилня при температура до 35оС и добра вентилация. Да
не се сушат на слънце. Дрогата се
приема за изсушена, когато при
разрязване на пъпката вътрешното є съдържание е станало вече
трошливо.
Рандеман. От 4 кг свежи пролетни
пъпки се получава 1 кг сухи.
Описание на готовата дрога.
Изсушената билка е с розово-кафяв
цвят, приятна балсамична миризма,
смолисто-горчив вкус.
Съхранение. В хартиени или платнени торби.
Съдържание. Пъпките съдържат
около 0,4% – 0,5% етерично масло, в
състава на което влизат главно
α-пинен, по-малко β-пинен, β-феландрен, силвестрен, дипентен, терпинеол, кадинен, лимонен, мирцен, борнеол, борнилацетат, сложни естери и свободни алкохоли. В пъпките
се съдържат още витамините В1,
С и К, танини, смолисти вещества,
каротин и др.
Действие. Поради богатото
съдържание на етерично масло,
боровите пъпки имат противовъзпалително, пресушаващо бронхиал-

ните секреции, слабо противомикробно, антисептично, както и
про тивогнилостно
действие.
Имат още известно спазмолитично, жлъчегонно и диуретично действие.
Приложение. Използват се при възпаление на горните дихателни
пътища, при хроничен бронхит и
бронхиална астма, бронхиектазии и
гнилостни бронхити с обилна гнойна секреция. Действат омекчително на лигавицата на дихателните
пътища и улесняват отделянето
на секрета.
Използва се и при лечение на екземи, лишеи и обриви. Има добър
ефект при ревматизъм, бодежи,
ишиас, лумбаго, невралгии, подагра.
В българската народна медицина
боровите връхчета намират приложение при заболявания на пикочните пътища (пясък и камъни в легенчето и мехура), при скрофулоза,
водянка, при възпаление на жлъчния
мехур, при ревматизъм, задух,
отоци и скорбут.
Боровият балсам, който изтича от
специално направени отвори върху
стъблата на белия бор, се състои
от 60% – 80% смолисти вещества,
15% – 20% етерично терпентиново
масло, 10% влага и се използва за
получаване на терпентиново масло
(Oleum Terebinthinae). Терпентиновото масло, което се получава чрез
суха дестилация от балсама на
белия бор, съдържа към 35% етерично масло, в състава на което влизат около 40% α-пинен, около 20%
β-пинен, карен, дипентен, терпинеол, β-феландрен, смолисти киселини
като декстропимарова, левопимарова, абиетинова, неоабиетинова и
др. За медицински цели се употребява обработено с варно мляко
терпентиново масло и повторно
дестилирано (Oleum Terebinthinae
rectificatum). Употребява се главно

външно в мази и линементи като
ревулзивно средство за разтривка
при ревматизъм, невралгии и др.,
като антисептично средство за
инхалации при бронхит и др.
Начин на употреба. Съществуват
различни начини на приготвяне и
употреба на дрогата. При остри
катари на горните дихателни пътища се правят инхалации, като 20 г
дрога се поставя в 250 мл вряща
вода. За вътрешна употреба се приготвя отвара от 100 г борови връхчета и 2,5 л вода, която се вари
докато течността остане 0,5 л.
Изстиналата и прецедена отвара
се подслажда и се пие по 1 кафена
чаша 3 пъти дневно. Друг начин за
приготвяне на отвара - една супена
лъжица борови връхчета се заливат
с 300 мл вряла вода и се варят в
продължение на 1 мин. Оставят се
да киснат 30 мин., прецеждат се и
се подслаждат с мед или захар. Пие
се 3 пъти на ден по 40 мл за деца и
по 80 мл за възрастни.
При бронхити боровите пъпки се
приемат във вид на захарен или
меден сироп, който се приготвя по
следния начин: 50 г пролетни пъпки
се нарязват на ситно и се заливат
с 500 мл вряща вода, запарката се
разбърква и остава да изстине,
след което се прецежда и получената течност се смесва с 500 г захар
или небет шекер, след което на
слаб огън при често разбъркване се
сварява сироп След като изстине,
към сиропа се прибавят още 500 г
пчелен мед и се бърка до получаване
на еднообразна смес. Приема се по
една супена лъжица 3 – 4 пъти дневно преди хранене.
При ревматизъм или кожни заболявания се правят бани с отвара от
500 г дрога, варена в продължение
на 30 мин. с 5 л вода и прибавена
към водата за вана.
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